Dank aan alle vrijwilligers
Namens het bestuur en de medewerkers van de KNSB wil ik hierbij alle leden van de Limburgse
Schaakbond van harte gelukwensen met het 75-jarig bestaan van hun bond.
De LiSB werd op 25 maart 1927 opgericht en sloot zich op 2 februari 1929 aan bij de landelijke
bond. Sinds de oprichting is de LiSB de motor geweest voor talrijke initiatieven die op
schaakgebied in Limburg zijn ondernomen.
Een groot aantal schaakevenementen, ook landelijke, vond in Limburg plaats. Gedacht kan hierbij
worden aan de bondswedstrijden, het NK voor vrouwen, een in 1946, door Euwe gewonnen,
grootmeestertoernooi en recentelijk in 2000 de interland Nederland – Duitsland in Venlo.
Ook op het gebied van het breedteschaak is de LiSB altijd zeer actief en creatief geweest. We
denken wel eens dat de terugloop van het ledental bij de verenigingen een probleem van de laatste
tijd is, maar ook in vroeger jaren was dit een vast gespreksthema.
De LiSB heeft voor het bevorderen van het schaken niet alleen plannen ontwikkeld, maar deze ook
met succes ten uitvoer gebracht.
In 1972 verscheen het eerste beleidsplan van de LiSB met als doel te komen tot 1.000 leden. Vijf
jaar later was het aantal leden op een hoogtepunt (1.578). De toenmalige voorzitter, Frits Hendriks,
“praatte dat aantal omhoog”. Ook was er een plan om nieuwe verenigingen te werven. Ter
verbetering van de communicatie verscheen in dat zelfde jaar de eerste nieuwsbrief.
In de jaren 90 werden er ook veel initiatieven genomen op de meest uiteenlopende gebieden:
instellen jeugd grand prix en club van het jaar (91), witte vlekkenplan (94), opzetten eigen website
en recreanten competitie voor viertallen (96), provinciale schaakdag (97), NK snelschaken voor de
jeugd in Blerick (98) en invoering van de gezamenlijke slotronde van de competitie (99).
Ongetwijfeld vergeet ik nog activiteiten die door de LiSB of door bij de bond aangesloten
verenigingen zijn ondernomen. Allemaal activiteiten die ertoe hebben geleid dat de LiSB een
bloeiende en boeiende bond is.
Met dankbaarheid en erkentelijkheid denken wij aan al die vrijwilligers die zich de afgelopen 75 jaar
hebben ingezet voor het schaken in Limburg. “Samen bouwen aan de toekomst” is het motto van
LiSB-voorzitter Hans Cuppen bij deze jubileumviering. De KNSB schaart zich gaarne achter dit
motto. Het bestuur en de medewerkers van de KNSB hopen ook in de komende tijd op dezelfde
constructieve wijze als in de afgelopen 75 jaar samen met het bestuur en de leden van de LiSB,
verder te mogen bouwen aan de toekomst van het schaken.
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